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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
MÅDEDENS DIGT (SALME)
Aarhus Stiftsråd har udgivet et fint lille hæfte
med udvalgte nye salmer til hele året. Dvs. en
salme til hver måned. Jeg vil i de kommende
kirkeblade bringe månedens salme. På salmer .dk kan man finde noder med fuld klaver/
orgelsats samt høre melodierne og læse fyldige
kommenterer til hver enkelt salme.
April måneds salme er en takkesalme, en
ny-digtning af salme 30 fra Salmernes Bog
i Det gamle Testamente, som hører til en af
læsningerne i påskens tekster. Salmen er
skrevet af Iben Krogsdal og melodien er
komponeret af Thomas Reil.
SOM AT SVÆVE PÅ VINGER

BØN FOR UROLIGE

(REFLEKSIONSBØN I EN CORONATID)

Jeg beder for dem der følger
smittetallet time for time
og for dem der er indstillet
på det værst tænkelige.
Jeg beder for dem der gennemgår
kroppen minutiøst hver morgen
for hoste og feber og for dem,
der udviser symptomer
hver gang de har været i Fakta.
Jeg beder for dem,
der har mistet tilliden til systemet
og for dem, der laver deres eget,
som er stramt styret
for en sikkerheds skyld.
Jeg beder for dem,
der sidder ned og føler
at alt omkring dem falder fra hinanden
og for dem der lægger sig for at sove
med et hjerte der ikke kan finde hvile.
Pralbønner for uimodståelige
af cand. theol. Hanne Jul Jakobsen

Som at svæve på vinger fra mørke til lys
som at rejse på glødende gåderat nå ud til et
lyshav og sagte gå frem
på sekundernes vuggende flåder
Som at indånde strålende kosmiske glimt
fra en himmel vi ikke skal frygte.
Du har elsket os gennem den mørkeste tid
og de ting vi forgæves forsøgte
Vi skal bære et savn som en prisme i lys
mens vi vandrer med sorgfulde årer,
for den varme, vi føler, skal strømme i os
og skal blive til strålende tårer
Vi skal slæbe et nederlags kappe en nat
men når verden går sammen imod os,
er dit kærlige ansigt det sidste vi ser,
denne drøm: at du aldrig forlod os
Og hvis dødsangsten fylder en dag i april
og vi tror, det skal ende med vreden,
skal du tage et slør fra det menneskeblik
der kun ser vor skæbner fra neden.
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PÅSKEUGENS GUDSTJENESTER
OG MUSIKARRANGEMENTER:

PÅSKELØRDAG DEN 3. APRIL
KL. 16.00

PALMESØNDAG DEN 28. MARTS HOLDER VI
GUDSTJENESTE I HVILSTED KIRKE KL. 10.30.

I lighed med dagene op til juleaften, vil vi i
Påsken i år holde åben kirke Påskelørdag, hvor
vores organist, Søren Jensen, vil spille passionssalmer. Påsken har mange smukke salmer, og
en af dem, vi aldrig synger er ’ I kvæld blev der
banket på Helvedes port’. Den hører nemlig
Påskelørdag til, hvor der normalt ikke holdes
gudstjeneste. Den har nr. 213 i Den Danske
Salmebog og illustrerer i sine 20 vers Grundtvigs
spændvidde i en vellykket sammensmeltning af
det folkelige og kristelige i gendigtningen af den
angelsaksiske hymnes skildring af Jesu Kristi
nedfart til dødsriget.
’I Kvæld blev der banket på Helvedes Port’ vil
blive sunget af vores kirkesanger, Bente Christensen. Den vil udgøre dagens forkyndelse.
Afslutningsvis vil Bente synge ’Der venter bag
langfredagsnat en påskemorgenrøde’ Ellers vil
der udelukkende lyde orgelmusik.

SKÆRTORSDAG DEN 1. APRIL HOLDER VI,
PRÆST OG BETJENING, GUDSTJENESTE
KL. 10.30 PÅ PLEJECENTRET OG HENVISER
DERFOR TIL NABOKIRKERNES SKÆRTORSDAGSGUDSTJENESTE.
LANGFREDAG DEN 2. APRIL HOLDES PASSIONSKONCERT I TULSTRUP KIRKE KL. 16.00.

Vi fortsætter traditionen med at holde Passionskoncert i Tulstrup Kirke. Sidste år måtte vi
springe over, da alle kirkelige arrangementer
og gudstjenester i Påsken blev aflyst pga. af
epidemien. Så vi har i år valgt at lade det samme
program lyde, som skulle have været sidste år,
dog forkortet til 30 – 40 min.
Det vil blive en ren instrumentalkoncert for violin
og orgel. Musikstykkerne, som spilles, er alle
af Johann Sebastian Bach og er udvalgt med
særligt henblik på langfredag.
Passionskoncerten i Tulstrup Kirke bliver fremført af violinist i Aarhus Symfoniorkester, Matthias von Niessen og organist i Brabrand kirke
Michael Østergaard.
Matthias von Niessen vil spille Bachs sonate for
soloviolin i a-moll. Michael Østergaard vil spille
Bachs ’Oh, Mensch, bewein dein Sünde gross’
for solo orgel. Sammen vil de spille J.S.Bachs 3.
violinsonate i E-dur for orgel og violin, samt 2.
sats, Adagio, af violinkoncert i E-dur.
Der kan bookes pladser på Kirkens Hjemmeside.
Og rækker pladserne ikke til koncerten kl. 16.00,
har musikerne tilkendegivet at ville holde en
ekstra koncert i forlængelse af den planlagte.
Der er fri adgang.
På vegne af menighedsrådet
Anne Vejbæk

PÅSKEDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30
HOLDER VI PÅSKEGUDSTJENSTE I
ASTRUP KIRKE.
2. PÅSKEDAG HOLDES DÅBSGUDSTJENESTER I ASTRUP KIRKE
Den lange nedlukning af samfundet har medført,
at mange bestilte barnedåb denne vinter er blevet skubbet frem til foråret. Mange lørdag-formiddage og søndage udenfor ’højmessen’ er taget
i anvendelse til dåbsgudstjenester. Derfor vil 2.
Påskedag i år danne ramme om barnedåbsgudstjenester.
Med venlige hilsner og med ønsket om en glædelig påske
Anne Vejbæk
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KONFIRMATION 2021

DE SMÅ SYNGER

Som de fleste nok er bekendt med, har vi igen
i år måttet udsætte konfirmationerne til august,
således at vi holder:

Vi mødes til De Små Synger hver onsdag i april
måned – enten fysisk i Astrup kirke eller over
livestream. De Små Synger er for børn i alderen
1-5 år i følgeskab med forældre eller bedsteforældre. Vi synger, danser og sanser os gennem
forskellige salmer og sange. Grundet coronasituationen beder vi jer holde øje med kirkens
hjemmeside eller Facebookside, hvor vi løbende
opdaterer i forhold til de gældende retningslinjer.
I er også meget velkomne til at kontakte kirkesanger Bente Christensen (bente_christensen_
dk@yahoo.com) med evt. spørgsmål. Vi glæder
os til at se og synge sammen med jer!

KONFIRMATION DEN 14., 15., 21., OG 22. AUGUST.

Dog har 2 konfirmander fastholdt den oprindelige dato i maj. Der holdes således konfirmation i
ASTRUP KIRKE DEN 2. MAJ KL. 11.00 af
CAROLINE HARTMANN
MALOU BIRKEBJERG BORCH

Vi ser frem til at fejre de to piger på en dejlig
forårsdag og håber, at restriktionerne til den tid
lempes yderligere.
Venlige hilsner
Anne Vejbæk

BABYSALMESANG
Der er babysalmesang i Astrup kirke hver onsdag
kl. 10.30 i april måned. Babysalmesang er for
forældre og babyer (0-1 år), og vi synger, sanser og danser os gennem forskellige salmer og
sange. Vi mødes enten fysisk i Astrup kirke eller
over livestream: Grundet coronasituationen
beder vi jer om at holde øje med kirkens hjemmeside eller Facebookside, der løbende opdaterer i forhold til de gældende retningslinjer. I er
også meget velkomne til at kontakte kirkesanger
Bente Christensen (bente_christensen_dk@
yahoo.com) med evt. spørgsmål. Vi glæder os til
at se og synge med jer!

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE
SOGNEPRÆST Anne Vejbæk, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54 | ANIC@KM.DK
(mandag er fridag)
ULØNNET HJÆLPEPRÆST Svend Andersen,
Tlf. 86 92 73 52 | SA@TEO.AU.DK
KORDEGNEKONTOR
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby j Tlf. 86 28 11 88
ORGANIST Søren Jerne Jensen
Tlf. 26 13 63 80 | JUKEBOKS413@OUTLOOK.DK
KIRKESANGER Bente Christensen
Tlf. 60 95 35 25
BENTE_CHRISTENSEN_DK@YAHOO.COM
KIRKETJENERE
Liljan Mortensen
Tlf.31 66 85 99 | LILJANMORTENSEN@GMAIL.COM
Anette Samsø SAMSANETT@GMAIL.COM
Doris Schramm tlf. 29 42 55 21
DORIS.E.SCHRAMM@GMAIL.COM

ASTRUP-KIRKE.DK
TULSTRUP-KIRKE.DK
HVILSTED-KIRKE.DK

GRAVER Ricko Møller. Graverkontoret
Østergårdsvej 221a, Solbjerg
Tlf. 21 40 50 14 | ASTRUPGRAVER@GMAIL.COM
MENIGHEDSRÅDSFORMAND Inge Kruhøffer
Tlf. 21 48 56 34 | INGEKRUHOFFER@GMAIL.COM
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TISET SOGN
VANDRING
Der er mange, der gør det. Mange som har gjort
det det sidste års tid. Skovstierne viser det.
Vi går. Alene eller flere sammen. Vi går ture i
stil¬hed, i samtale eller lyttende til musik eller
en god podcast. Det er som om kilometerne forekommer kortere, når vi undervejs lytter eller taler
sam¬men. Og det er som om, tankerne bedre
finder ro, når kroppen bevæger sig. Det sidste
års tid er der så meget, vi ikke har kunnet gøre.
Men vi har haft mulighed for alt det gode, der
ligger i at gå. F.eks. at få klarhed i tankerne.
I påsken hører vi om forskellige vandringer.
Der er dem, som vandrer afsted for at hylde en
konge. De går med håb og måske også med
tanker om at være vinderne. Senere er der dem,
som ikke bare går, men som flygter fra nederlag
eller som er drives væk af frygt og fejhed. Der er
den lange vandring til Golgata – den længste og
smerteligste af alle, hvor alt synes tabt. Tilbage
er en hårdhed og isnende kulde, som lammer og
suger al livskraft og glæde. Og dog er der også
en vandring efter det. I den tidlige morgen¬stund
før dagen gryr. En vandring der begynder
prøvende i nyt land, for sorg og savn efter et
elsket menneske gør livet i den velkendte verden
fremmed. Hvordan gå videre nu? Det er den
van¬dring, der begynder tøvende og prøvende
med nogle kvinder, der søger ud til graven. Og
det er den vandring, som tager en helt uventet
og ube¬gribelig ny retning påskemorgen. Der
er lys, hvor kvinderne kun forventede at finde
mørke. Der er liv i den kærlighed, som de troede,
var lagt kold. Det er en opstandelsesvandring –
ud over alle grænser.
Vi går hver især vores skridt – vi har gennem
livet vores vandreture – de sejrrige, de skjulte,
de smertelige, de tunge og de lette. Påskens
fortællinger har de fleste med. Her er ikke noget,
som ikke kan rummes eller bæres uanset, hvor
umuligt eller håbløst, det er for os.
Man kan gå for motionens skyld, for selskabets
eller samtalens, for at glæde sig over naturen

eller for at klare tankerne. Der er mange gode
grunde til at slide på skovstier og skosåler - også
i påsken. Og efterfølgende – for tiden efter påske
handler også om at vandre. I lyset af påskens
budskab. Med håb.
Glædelig påske – og god vandring.
Jette R. Christiansen

OPSTANDELSEN ER LIGE HER
PÅSKESALME AF IBEN KROGSDAL
1. Opstandelsen er lige her

Du står ved siden af det menneske der planter
et frø på vintergraven uden vanter
2. Opstandelsen er lige her
Du er den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere end vi aner
3. Opstandelsen er lige her
Du går med mennesker der smiler lidt generte
til en der pludslig kigger op og ser det
4. Opstandelsen er lige her
Du går med sagte skridt hos dem der bærer
andre
og alt til trods blir ved og ved at vandre
5. Opstandelsen er lige her
Du ser vi ligger angstgrå i de værste stunder
du lægger dine stærke arme under
6. Opstandelsen er lige her
Du sker når mennesker der vakler tæt med
sorgen,
igen kan se og smile: sikken morgen!
7. Opstandelsen er lige her
Du er din himmel når den blæser gennem sjæle
som mærker dig og endelig kan knæle
8. Opstandelsen er lige her
Du er når vi kan give alt det liv tilbage
som nogen tog fra os på onde dage
Iben Krogsdal, 2011

PÅSKEUGEN I TISET KIRKE
I skrivende stund ser det ud til at også denne
påske skal fejres under restriktioner. Sidste år
kunne vi ikke mødes i kirken til gudstjenester i

6 K

I

R

K

E

B

L

A

D

E

T

påsken – det ser det heldigvis ud til, at vi kan i
år! Alt bliver ikke, som vi har været vant til tidligere. Men der kan også komme noget godt ud af
at skulle gøre tingene på nye måder.
Nedenstående er sådan som vi i Tiset forventer
at kunne afholde påskeugens gudstjenester.
Skulle der komme ændringer, vil det fremgå på
kirkens hjemmeside og på kirkens Facebook.
Bemærk under påskedag opfordring til at reservere plads til gudstjenesterne den dag.
PALMESØNDAG: GUDSTJENESTE KL. 10.00

I evangelieteksten hører vi, at Jesus kommer
ridende ind i Jerusalem på et æsel mens
folkemængden hylder ham og vifter med
palmegrene.
SKÆRTORSDAG: GUDSTJENESTE KL. 17.00

Alterbordet er dækket med brød og vin, og vi
holder nadvergudstjeneste.
Skærtorsdag er den dag, hvor vi hører om det
sidste måltid, Jesus spiser med sine disciple.
Han giver dem brødet og vinen og siger, at det
er hans legeme og blod. Fremover skal nadvermåltidet minde dén, som modtager det, om Jesu
liv, død og opstandelse og om hans tilgivelse og
kærlighed, som er evigt gældende.
(Uddelingen af nadveren foregår naturligvis
sådan, at sundheds¬myndighedernes retningslinjer overholdes.)
LANGFREDAG: GUDSTJENESTE KL. 10.00

Ved denne gudstjeneste medvirker et lille kor.
Beretningen fra natten til langfredag og frem til
korsfæstelsen bliver læst.
Langfredag er den stille dag i kirken. Stearinlysene på alteret tændes ikke, og flaget sættes
på halv stang.
PÅSKEDAG: GUDSTJENESTE KL. 9.30 OG KL. 10.30

Vi fejrer Jesu opstandelse. Påskedag er kirkeårets store højtidsdag og festdag fyldt med håb
og glæde. Såfremt vejret tillader det, indleder vi
gudstjenesten med sammen at synge en påskesalme på kirkegården, inden vi går ind i kirken og
fejrer påske.
Til gudstjenesten påskedag vil vi gerne opfordre
til, at man forinden reserverer en plads, så man

ikke går forgæves. Ring gerne til præsten på
tlf. 86 92 73 30 eller skriv på JRC@KM.DK
2. PÅSKEDAG

Påsketoner på kirkegården. Fra kl. 11.30 til kl.
12.15 spiller organist Jan Ole Christiansen og
saxofonist Henriette Jensen påsketoner, som man
kan lytte til på kirkegården. Der spilles på orgel fra
kirkerummet og på saxofon fra kirketårnet.

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdatoerne bliver i år
LØRDAG DEN 21. AUGUST
SØNDAG DEN 22. AUGUST OG
LØRDAG DEN 28. AUGUST

Der er ikke nogen, som har ønsket at fastholde
de planlagte konfirmationsdatoer i foråret. Vi
ser frem til festlige konfirmationsdage i august
og bringer i sommerens kirkeblad navnene på
konfirmanderne.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
TIDENS TAND HAR GNAVET

Kirkens tårntrappe var efterhånden så medtaget
af råd, at det blev
nødvendigt at erstatte den gamle
trappe med en ny.
Den nye trappe vil
ligne den gamle.
Arbejdet udføres i
marts.
Også kapelbygningen er medtaget
af tidens tand.
Her er taget og træværket på den sydlige gavl så
medtaget, at det er nødvendigt med udskiftning.
Det gamle tag nedtages og skorstenen fjernes,
da der ikke længere benyttes oliefyr til opvarmning af kirken. Gavlbeklædningen fornyes og
toiletdøren udskiftes. Dette arbejde forventes
påbegyndt i i begyndelsen af april måned.
Venlig hilsen menighedsrådet
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OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 7. april kl. 19.00 afholdes der
offentligt menighedsrådsmøde i Tiset sognehus.
Dagsorden og referat kan ses på kirkens
hjemmeside.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKENS HJEMMESIDE: TISETKIRKE.DK
EVENTUELLE ÆNDRINGER IFT. ARRANGEMENTER
KAN SE PÅ KIRKENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK
Sognepræst: Jette Rosenberg Christiansen
Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77, Solbjerg.
Tlf: 86 92 73 30 | E-mail: JRC@KM.DK
(mandag er fridag)
Kordegnekontor Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J
Tlf. 86 28 11 88
Organist: Jan Ole Christiansen
Hamphøjvej 22, 8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 27 31
Graver, kirketjener, ringer: Anders Nyløkke Jørgensen
Ravnholtvej 36, 8310 Tranbjerg
Tlf. 86 92 74 41
Kirke- og kulturmedarbejder: Rikke Adolf
Tlf: 30 60 61 15 | E-mail: tisetkirkeogkultur@gmail.com
Menighedsrådsformand: Freddy Alberg
Fastrupvej 35, 8355 Solbjerg
Tlf. 40 25 40 80
Kirkeværge: Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29, 8355 Solbjerg
Tlf: 40 63 02 60
Kirkekasserer: Karen Astrup
Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg
Tlf: 86 92 79 40

KIRKEBILEN
KIRKELIGE HANDLINGER
DØDE FRA TISET SOGN, BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:

Peer Høisgaard
Tvenstrupvej 1, Odder
Urnen nedsættes på Tulstrup Kirkegård
Jørgen Andersen
Dalmosevej 14, Solbjerg

WWW.TISETKIRKE.DK
FACEBOOK.COM/TISET.KIRKE

Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke
gudstjenester kirkebilen kører til.
GUDSTJENESTE.......................................................10.00
(NÅR GUDSTJENESTEN LIGGER KL. 10.30 KØRER
KIRKEBILEN 30 MINUTTER SENERE I FORHOLD TIL
KØREPLANEN)

Egevangen
p-pladsen ved nr. 64-138.................................09.15
Elleskovvej/Kærgårdsvej...................................09.20
Kærgårdsvej ved
Lokalcenteret........................................................09.22
Solbjerg Hovedgade
(ved Fritidscenteret) ...........................................09.25
Ravnholtvej/Kildegårdsvej................................09.35
Tiset Kirke .............................................................09.40
KIRKEBILEN KØRER RETUR EFTER GUDSTJENESTEN

GUDSTJENESTE LISTE
SØNDAG DEN 28. MARTS: PALMESØNDAG
Vitved
kl. 09.30		
Tiset
kl. 10.00		
Hvilsted
kl. 10.30		

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

TORSDAG DEN 1. APRIL: SKÆRTORSDAG
Astrup		
Der henvises til nabokirkerne		
Vitved
kl. 16.00
Let spisning efter gudstjenesten
Inge-Gerd Terpager Staal
Tiset
kl. 17.00
Nadvergudstjeneste
Jette R. Christiansen
FREDAG DEN 2. APRIL: LANGFREDAG
Tiset
kl. 10.00
Liturgisk gudstjeneste
Jette R. Christiansen
Vitved
kl. 15.00
Liturgisk gudstjeneste
Inge-Gerd Terpager Staal
Tulstrup
kl. 16.00
Passionskoncert (se omtale s. 3)		
LØRDAG D. 3. APRIL: PÅSKELØRDAG
Astrup
kl. 16.00
Musik og salmesang (se omtale s. 3)		
SØNDAG DEN 4. APRIL: PÅSKEDAG
Tiset
kl. 09.30
(reserver gerne plads. Se omtale s. 6)
Tiset
kl. 10.30
Kirkebil (reserver gerne plads. Se omtale s. 6)
Vitved
kl. 11.00		
Astrup
kl. 10.30		

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk

MANDAG DEN 5. APRIL: 2. PÅSKEDAG
Astrup
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Anne Vejbæk
Fruering
kl. 11.00		
Inge-Gerd Terpager Staal
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste
Anne Vejbæk
Tiset
kl. 11.30-12.15 Påsketoner på kirkegården (se omtale s.6)		
LØRDAG DEN 10. APRIL
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 11. APRIL: 1. SØNDAG EFTER PÅSKE
Tulstrup
kl. 09.00		
Tiset
kl. 10.00		
Vitved
kl. 11.00		

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Lisbeth Kristensen

SØNDAG DEN 18. APRIL: 2. SØNDAG EFTER PÅSKE
Tiset
kl. 10.00		
Astrup
kl. 10.30		

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

LØRDAG DEN 24. APRIL
Astrup
kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 25. APRIL: 3. SØNDAG EFTER PÅSKE
Tiset
kl. 09.00		
Vitved
kl. 09.30		
Hvilsted
kl. 10.30		

Anne Vejbæk
Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk

FREDAG DEN 30. APRIL: BEDEDAG
Tiset
kl. 10.00		
Astrup
kl. 10.30
Dåbsgudstjeneste
Vitved
kl. 11.00		
SØNDAG DEN 2. MAJ:
Vitved
kl. 09.30		
Tiset
kl. 10.00		
Astrup
kl. 11.00
Konfirmation

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG
Torsdag den 1. april
kl. 10.30
Torsdag den 6. maj
kl. 10.30

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansn

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Inge-Gerd Terpager Staal

GRATIS KIRKEBIL kan bestilles til alle gudstjenester og sangarrangementer
i Fruering og Vitved kirker ved henvendelse til Dantaxi, Skanderborg på tlf. 86 51 00 00

